
1 
 

Svenska Kynologiska Akademin 

Protokoll nr 1/2017 

2017-01-16 

§§ 1 - 15 

 

 

 

 

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin  

den 16 januari 2017 i Svenska Kennelklubbens museum, Spånga 

 

 

 

Närvarande: 

Ledamöter: 

Pekka Olson (ordförande), Märta Ericson, Karin Hedberg, Åke Hedhammar, Marina 

Reuterswärd, Staffan Thorman, Renée Willes 

Adjungerad: 

Ulf Uddman 

 

Anmält förhinder: 

Staffan Drangel  

Hans Jerenäs 

Vid protokollet: 

Märta Ericson 

 

§ 1  Sammankomsten öppnas 

Ordförande Pekka Olson förklarade sammankomsten öppnad och hälsade deltagarna 

välkomna. I samband med öppnandet kommenterade ordföranden omständigheterna kring det 

på grund av snöstorm inställda mötet i november 2016. Akademins traditionella besök vid 

Adolf Patrik Hamiltons grav på Solna kyrkogård i samband med höstmötet hade kunnat 

genomföras vid ett senare tillfälle. 

 

§ 2  Val av justerare 

Karin Hedberg valdes att jämte ordföranden justera protokollet. 
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§ 3  Godkännande av dagordningen 

Efter genomgång och några tillägg godkändes dagordningen. 

  

§ 4  Föregående protokoll nr 2/2016 

Justerat protokoll från den 5 september 2016 förelåg. Efter genomgång godkändes 

protokollet och lades till handlingarna. 

 

§ 5  Ekonomisk rapport  

Resultatrapport t.o.m. december 2016 förelåg. Efter kommentarer och genomgång lades 

rapporten till handlingarna. 

      Bilaga 1 

§ 6  SKKs bibliotek 

a) Gåvor och inköp 

En bokgåva från Brombergs förlag redovisades. 

b) Statistik 

Följande statistiska redovisningar förelåg: 

- Bok- och artikelbestånd juni 2014 t.o.m oktober 2016. 

- Antal webb-sök (virtuella besök, antal sidvisningar samt totalt antal unika besök) från 

januari 2014 t.o.m. oktober 2016. 

Bilaga 2 

a,b,c 

c) Övrigt 

- Svenska Brukshundklubbens tidskrift Brukshunden 1940 – 2008 finns nu på SKKs 

bibliotek. 

- Akademin diskuterade avslutningsvis några förslag till adjungering. 

 

§ 7  SKKs museum 

a) Gåvor och inköp 

Marina Reuterswärd redogjorde för Akademins inköp av konstverk till museet. Bland 

annat har Akademin kunnat förvärva en målning från slutet av 1600-talet av David 

Klöcker Ehrenstrahl (1628-1698) föreställande Drottning Hedvig Eleonoras fem hundar 

Madame, Griep, Bella, Curtisan och Biri. Tavlan är för närvarande hos en konservator för 

rengöring. 

Akademin uttryckte stor tacksamhet för Marina Reuterswärds insats när det gäller 

förvärvet av konstverket till SKKs museum. 
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b) Ordningsregler 

Det föreliggande, reviderade förslaget till ordningsregler för besök i SKKs museum och 

bibliotek godkändes. 

      Bilaga 3 

Till protokollet bilägges Christian Gablers rapport från visningen av SKKs museum för 

kennelkonsulenter den 23 oktober 2016 

      Bilaga 4 

c) Lägesrapport 

Ulf Uddman gav en rapport om luftfuktighet mm i SKKs museum under perioden oktober 

t.o.m. december 2016.  

Ulf Uddman fick i uppdrag att inför SKKs flytt av kansliet till nya lokaler undersöka 

motsvarande förhållanden i de nya utrymmena. 

      Bilaga 5 

d) SKKs webbmaster 

Efter Ulf Uddmans inledande information diskuterade Akademin möjligheter att kunna 

utnyttja Ida Sönnergren, SKKs webb-master, för insatser även i Akademins verksamhet. 

Tidsaspekter, ansvarsområden, adjungering diskuterades. 

Akademin beslutade att ge SKKs webb-master ansvaret för det avslutande arbetet med 

projektet Hunden som motiv i den offentliga konsten. 

 

e) SKKs kansli.  

Ulf Uddman gav en presentation av de långt gångna planerna på en flytt av SKKs kansli 

till nya lokaler. Han redogjorde utförligt för de ekonomiska omständigheter och de 

konkreta orsaker som ligger bakom beslutet. De nya lokalerna, belägna i en fastighet i 

Rotebro, ägs för närvarande av ett företag vid namn Landera AB. I huset bor idag 

Villaägarna. I fastigheten finns ytor lämpliga för SKKs olika behov, såsom lokaler för 

arkiv, utbildning, möten, bibliotek och museum. Till fastigheten hör en ca 5000 

kvadratmeter stor tomt, som SKK kommer att kunna disponera för utbildnings – och 

eventuell annan verksamhet. I samband med redovisningen gav Akademin i uppdrag åt 

Marina Reuterswärd och Renée Willes att göra en lista på olika kategorier av konstverk i 

SKKs museum. 

 

§ 8  Svenska Vorstehklubben 100 år 2017 

Marina Reuterswärd har tidigare (Prot. Nr 2/2016 § 25) redogjort för förberedelsearbetet 

för en jubileumsutställning i SKKs museum. På grund av kansliets flytt kan de 

inledningsvis planerade datumen för jubileet nu behöva justeras. Utställningen kan 

komma att flyttas till hösten 2017. 



4 
 

Akademin uppdrog åt Marina Reuterswärd att även i fortsättningen bevaka ärendet och 

ha kontakt med specialklubbens ansvariga för jubileet. 

 

§ 9  Stockholm Hundmässa 

Marina Reuterswärd gav en rapport om Akademins medverkan vid Stockholm Hundmässa 

2016. Montern, inredd under ledning av Marina Reuterswärd, hade, liksom utställningen i 

övrigt, dalmatinern som logotype och tema. I montern visades en hel del konstverk med 

dalmatinermotiv från museet tillsammans med kynologiskt/historiska texter av Staffan 

Thorman. Försäljningen av böcker och konstföremål gav gott resultat. Många 

uppskattande omdömen om Akademins monter har framförts. 

 

§ 10  Akademins stadgar 

SKKs Centralstyrelse behandlade vid möte den 8 september 2016 Akademins förslag om 

ändring av texten i Akademins stadgar § 2. Centralstyrelsen godkände förslaget och fjärde 

satsen i den aktuella paragrafen ändras nu enligt följande: 

Ledamot som utträtt kan återväljas efter beslut av SKKs Centralstyrelse. 

      Bilaga 6 

§ 11  Arbetslista 

Akademin diskuterade och kompletterade en reviderad utgåva (Uppdrag § 28 i protokoll 

nr 2/2016 åt Pekka Olson, Marina Reuterswärd och Märta Ericson) av Arbetslistan. 

Arbetet och kompletteringen kommer att fortsätta. 

      Bilaga 7 

§ 12  Förslag på nya ledamöter 

a) Avsägelse från Staffan Drangel och Hans Jerenäs 

Staffan Drangel har via kontakter med Akademins sekreterare under hösten 2016 

meddelat att han på grund av ålder önskar avgå som ledamot i Kynologiska Akademin. 

Staffan Drangel invaldes i Akademin under hösten 2009 och har framför allt ägnat SKKs 

bibliotek ett hängivet intresse. 

Hans Jerenäs invaldes under våren 2009. Redan efter några år tvingades han emellertid att 

på grund av sjukdom avstå från aktivt arbete i Akademin. Hans Jerenäs har dock på 

avstånd intresserat följt arbetet och utvecklingen. 

Akademin uttryckte sin tacksamhet mot Staffan Drangel och Hans Jerenäs för deras 

engagemang i Akademins verksamhet. 

b) Förslag 

 

Akademin diskuterade några förslag på nya ledamöter i Akademin. Akademin beslutade 

att Pekka Olson ska tillfråga en tänkbar blivande ledamot. 
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§ 13  Uppdragslista 

 

Akademin reviderade och aktualiserade Uppdragslistan. 

      Bilaga 8 

 

§ 14  Nästa sammankomst 

 

Akademin beslutade att nästa sammankomst äger rum måndagen den 20 mars kl. 10 – 16. 

Därefter äger en sammankomst rum tisdagen den 9 maj kl. 10 – 16. 

 

 

§ 15  Sammankomsten avslutas 

 

Ordförande Pekka Olson förklarade sammankomsten avslutad. 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

Märta Ericson, sekreterare 

 

 

Justering: 

 

Pekka Olson, ordförande   Karin Hedberg, justerare 

 

 

 


